
Zápis ze 3. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – 
problémová zóna u nemocnice konaného dne 1.6.2009 

 
Jednání Řídícího výboru se zúčastnili: 
 

1. Ing. Pavla Maršíková – místostarostka města Náchoda 
2. Ing. Jaroslav Rohulán – místostarosta města Náchoda 
3. Ing. Ladislav Šimek – vedoucí Odboru správy majetku a financování Města Náchoda 
4. p. František Molík – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, 

Jednatelství Náchod 
5. Ing. Jaroslava Justová – Sportovní zařízení města Náchoda, p.o. 
6. p. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod 
7. p. Vladimír Přibyl – Správa budov Náchod, s.r.o. 
8. Ing. Boris Oláh – předseda Osadního výboru SUN 
9. Ing. Romana Pichová – euromanažerka Města Náchoda 
10. Ing. Petra Čimerová – euromanažerka Města Náchoda 

 
Program jednání Řídícího výboru: 
 
Předmětem 3. jednání bylo seznámení členů Řídícího výboru manažerem IPRM 
s plánovanými změnami v dokumentu IPRM zóny a v žádosti k IPRM a schválení projektu na 
rekonstrukci mostu Na Skalce. 
Aktualizace se dotýká následujících kapitol: 
6 – Očekávané výsledky, kapitola 7 -  Časový harmonogram realizace IPRM, kapitola 8 – 
Finanční plán, kapitola 9 – Administrativní řízení IPRM, kapitola 12 – Způsob výběru 
projektů. Aktualizace dokumentu IPRM se odrazí v žádosti v kapitolách 1.4, 1.5, 3.1, 3.6, 
3.7.1, 4.1, 4.2 tabulka 1, 3.3. 
V rámci kapitoly 6 bylo představeno snížení indikátorů (počet regenerovaných bytů ze 714 na 
607, plocha revitalizovaného území ze 118 809 m2 na 100 988 m2). 
V rámci kapitoly 7 snížení aktivit pro rok 2009 v opatření 5.2b Regenerace bytových domů, 
naopak zvýšení aktivit pro roky 2014 a 2015. V posledních dvou letech realizace IPRM zóny 
byla přidána aktivita B.2 Rekonstrukce a modernizace bytových domů a jejich technického 
vybavení resp. pro rok 2015 aktivita B.3 Rekonstrukce a modernizace společných prostor 
bytových domů, lodžií a balkonů. 
V rámci kapitoly 8 byly představeny aktualizované tabulky týkající se výše způsobilých 
výdajů, finančních zdrojů a čerpání dotace. 
Aktualizace kapitoly 9 povede ke zjednodušení a zrychlení výběru projektů městem 
delegováním pravomoci schvalování výběru projektů ze Zastupitelstva Města na Radu Města. 
Byla také připomenuta změna ve složení Řídícího výboru, kdy Rada Města schválila 
nahrazení p. Michelčíka novým předsedou Osadního výboru SUN Ing. Oláhem. 
Změny v kapitole 12 byly provedeny na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj 
k urachlení a zjednodušení výběru projektů městem, zároveň byla prezentována již podrobně 
zpracovaná hodnotící (bodovací) tabulka. 
Źádost obsahuje nejdůležitější údaje z IPRM, proto i v ní bylo třeba některé číselné údaje 
aktualizovat. 
Všechny navržené změny1 byly členy Řídícího výboru odsouhlaseny a budou postoupeny 
projednání v Radě Města a následně v Zastupitelstvu Města, protože se z hlediska dokumentu 
IPRM zóny, potažmo programu IOP, jedná o změny podstatné.  
 
V rámci realizace IPRM byl Řídícím výborem schválen projekt rekonstrukce mostu Na Skalce. 
 
Zapsala: Romana Pichová 
 
V Náchodě dne 8. června 2009 

                                                 
1 Projednané změny jsou uveřejněny v kapitole DOKUMENTY  


